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Hvor?
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En total gjennomgang og 

«ansiktsløftning»

Oppdatert/tydeliggjort angående 

regelverk mm.

Siste nytt om krom(VI)

Basert på erfaringene fra fagseminarer 

høst 2018

Hva er nytt?
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Skille tydelig på regler for deponering og nyttiggjøring

Regelverk
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Deponering / avfallsforskriften

M14 / Forurensningsloven

- Farlig avfall (kat 1)

- Ordinært avfall (kat 2)

- Inert avfall (kat 3)



Hva er et avfall?

Før (utgått): Nå (gjeldende):

K. Ulla, Norconsult AS2019-02-11



Noen sier at dette ikke gjelder pga. forskriften ikke er vedtatt, men det er jo et 

generelt juridisk prinsipp…

Lovtolkning har ikke blitt kommunisert tydelig av Mdir

Mange avfallsmottak kjenner ikke til dette og operer etter gammel praksis

Hva gjør vi?

Hvilke praktiske utfordringer møter vi?

Har vi like konkurransevilkår for utførende i dag?

PCB i høye kons kan deponeres inntil vi har ny forskrift. Hva gjør bransjen?

Diskusjon
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Nyttiggjøring
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Overflatebehandlinger viktig…

… men det som har størst økonomisk konsekvens for BH er ofte krom(VI)

Ofte kan supplerende prøver gi andre konklusjoner

Store kostnader for byggherre (BH)

Konklusjon

Trenger ofte mange flere prøver

Blir mer konservative i vurderingene

Informere BH om risiko

Hvilke erfaringer har dere? Hvordan løser vi dette best for alle parter?

Norconsults erfaring
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Ingen kvantitative krav, men mange tar nok ofte for få prøver

Betongveilederen – krav til prøver

Maling – hovedtyper + «typiske kilder»

Murpuss – alle byggetrinn og rehabilitering (minst 1 prøve per etasje)

Avretting - alle byggetrinn og rehabiliteringer (minst 1 prøve per etasje)

Råbetong / tegl – alle byggetrinn og rehabilitering

+ flere betongrelaterte materialer (lim, fuger, overflatebehandlinger), se veileder

Ved store arealer/volumer flere prøver av samme materiale

Tar vi nok prøver?

Hadde det vært mulig å stille kvantitative krav?

Prøvetakingsstrategi – omfang av prøver
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Innspill, spørsmål, forbedringsforslag, ønske om innhold, ris eller ros?

www.miljokartlegging.com

post@miljokartlegging.com

Facebook
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Vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn


